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Постановка проблеми. У сучасних умовах постає 
стратегічно важливе завдання щодо переорієнтації 
національного господарства на інноваційній основі. 
При цьому однією з найбільш пріоритетних сфер, 
яка потребує негайної трансформації, є енергетика та 

пов’язані з нею галузі, тому особливо важливо сфор-
мувати умови інноваційно-орієнтованого розвитку 
атомно-промислового комплексу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню проблем розвитку ядерної енергетики та 
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атомно-промислового комплексу присвятили свої 
роботи А. Носовський [1], Л. Литвинський, О. Пур-
тов [2], О. Максимчук [3], А. Мохонько, К. Тарасенко 
[4]. Незважаючи на значну увагу науковців, проблема 
формування умов інноваційно-орієнтованого розви-
тку атомно-промислового комплексу потребує більш 
ретельного вивчення.

Формулювання цілей статті. Основною метою 
дослідження є розроблення послідовності формування 
умов інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-про-
мислового комплексу Україні на основі стратегічних 
детермінант.

Виклад основного матеріалу. Перебудову націо-
нальної економіки на інноваційній основі слід розпо-
чинати з переорієнтації на активізацію розроблення, 
впровадження та розповсюдження інновацій на мезо-
рівні, тобто на рівні окремих галузей.

Т. Мітяєва, звертаючись до основ теорії галузі, 
зазначає, що сама по собі галузь є певним досить масш-
табним утворенням, яке містить у собі сукупність пев-
них суб’єктів господарювання, визначається зв’язками 
та взаємовідносинами [5]. Поділ національної еконо-
міки на галузі є наслідком складного історичного про-
цесу суспільного поділу праці.

У практиці планування й управління використо-
вують поняття господарської, чистої і комплексної 
галузей:

– господарська галузь – це сукупність підпри-
ємств, установ з єдиним органом управління;

– чиста галузь – це сукупність підприємств, що 
випускають однакову продукцію, але знаходяться у 
підпорядкуванні різних відомств;

– комплексна галузь – це низка галузей, що 
об'єднані однорідними ознаками.

У сучасних умовах функціонування національної 
економіки України все більшу роль починають відігра-
вати саме комплексні галузі (комплекси), які виникають 
унаслідок налагодження тісних коопераційних зв’язків 
між підгалузями, що входять до їхнього складу і дають 
змогу більш ефективно вирішувати складні стратегічні 
завдання розвитку економіки. Одним із таких комплек-
сів є атомно-промисловий, що виступає складником 
міжгалузевого утворення вищого рівня – ядерно-енер-
гетичного комплексу.

Роль ядерно-енергетичного, а отже, й атомно-про-
мислового комплексу, у національній економіці багато 
в чому визначається значенням атомної (ядерної) енер-
гетики, зростання якої зумовлено зростанням популяр-
ності ідей забезпечення сталого розвитку національної 
економіки – нової моделі розвитку країни. Орієнта-
ція на досягнення оптимального балансу між трьома 
складниками розвитку – економічним, соціальним та 
екологічним, у тому числі й за рахунок реформування в 
енергетиці, визнана одним із пріоритетів проекту Стра-
тегії сталого розвитку України до 2030 р. [6]. Саме з 
урахуванням принципів сталого розвитку України було 
розроблено та схвалено Розпорядженням Кабінету 
Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 605-р «Енергетичну 
стратегію України на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективністть, конкурентоспроможність», яка 
передбачає більш активне використання невуглецевих 
джерел отримання енергії [7]. 

Слід зазначити, що атомну енергетику варто роз-
глядати як одне з найбільш економічно ефективних 

низьковуглецевих джерел енергії. Як справедливо 
зазначено А. Носовським, атомні електростанції займа-
ють важливе місце в енергетиці багатьох розвинених 
країн, виробляючи більш дешеву електроенергію, ніж 
вугільні, газові й нафтові теплові електричні станції [1]. 

Л. Литвинський та О. Пуртов відзначають такі 
відмінності атомної енергетики, що відображають її 
позитивну роль у національній економіці: екологічна 
чистота, надійність технологій, стратегічна важливість 
для стабільного функціонування енергетичної системи 
України [2]. 

О. Максимчук зазначає, що розвиток атомно-про-
мислового комплексу є можливим лише за умови від-
повідального підходу до формування умов, за яких 
використання об’єктів ядерної енергії може вважатися 
безпечним [3]. 

Реформування енергетичного сектору передбачає 
здійснення першочергових завдань сектору ядерної 
(атомної) енергетики та неможливе без своєчасного 
розв’язання завдань розвитку атомно-промислового 
комплексу. Саме тому слід розглядати атомну (ядерну) 
енергетику та атомно-промисловий комплекс у нероз-
ривному взаємозв’язку як складники ядерно-енерге-
тичного комплексу, що утворюється внаслідок нала-
годження і зміцнення зв’язків між його складниками, 
які вирішують взаємопов’язані завдання. Так, ядерна 
(атомна) енергетика відповідає за своєчасне забезпе-
чення потреб населення та інших секторів економіки 
електроенергією відповідної якості і в достатніх обся-
гах, тоді як основним завданням атомно-промислового 
комплексу є забезпечення атомних електростанцій 
необхідною для вироблення електроенергії сировиною.

На сайті Міненерговугілля України наведено пере-
лік підприємств, що входять до атомно-промислового 
комплексу України, який може бути представлений у 
такому вигляді (табл. 1).

Провідними структурними одиницями ядер-
ної (атомної) енергетики є ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та його від-
окремлені підрозділи, а атомно-промислового комп-
лексу – Державний концерн «Ядерне паливо», учас-
никами якого є ДП «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат», ДП «Смоли», ДП «Український науково-
дослідний та проектно-розвідувальний інститут про-
мислової технології». Склад ядерно-енергетичного 
комплексу України може бути представлений схема-
тично у вигляді рис. 1. 

Безпосередньо атомно-промисловий комплекс, 
який є провідною ланкою ядерно-енергетичного комп-
лексу України, можна вважати комплексною галуззю 
національної економіки, що включає:

– уранове виробництво, що створює основу 
для задоволення потреби атомних електростанцій 
у природному урані на середньо- та довгострокову 
перспективу; 

– цирконієве виробництво, яке передбачає налаго-
дження випуску цирконію, що є основним конструк-
ційним матеріалом для виготовлення ядерного палива 
з огляду на його унікальні фізичні властивості слаб-
кої взаємодії з нейтронним потоком в активній зоні 
реактора;

– виробництво іонообмінних матеріалів та забез-
печення ними в повному обсязі уранове виробництво 
України;
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– виробництво тепловидільних збірок та комп-
лектувальних виробів як невід’ємної ланки створення 
власного ядерно-паливного циклу;

– наукове, проектне та інформаційне супрово-
дження проведення науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт з удосконалення технологій 
гірничого видобутку, переробки уранової сировини, 
забезпечення радіаційного захисту персоналу та насе-
лення, проведення оцінки впливу на навколишнє при-
родне середовище, технічного переоснащення нау-
ково-дослідних установ і проектних організацій.

Першочерговими завданнями у сфері атомно-про-
мислового комплексу є обґрунтування створення в 
Україні власного ядерного паливного циклу, створення 
привабливих умов для залучення інвестицій в атомно-
промисловий комплекс, орієнтованих на його інно-
ваційний розвиток, формування адекватної тарифної 

політики в енергетиці та реформування енергетичного 
ринку для зняття наявних перешкод у розвитку атомної 
промисловості України.

Сьогодні авторами, що вивчають питання іннова-
ційного та інноваційно-орієнтованого розвитку, про-
понуються різні підходи до формування його забез-
печення, серед яких – системний [9], кластерний [10], 
проектний, ситуаційний [11], балансу інтересів [12] 
тощо.

Нами розроблено комплексний підхід до забезпе-
чення інноваційно-орієнтованого розвитку атомно-
промислового комплексу, який базується на синтезі 
системного та ситуаційного підходів (рис. 2).

Даний підхід представлено як сукупність трьох 
взаємопов’язаних блоків, а саме:

– методико-інформаційний блок – передбачає 
розроблення методики оцінювання розвитку атомно-

Таблиця 1
Основні підприємства атомно-промислового комплексу України та профіль їхньої діяльності

Підприємство Профіль діяльності
Провідні структурні одиниці атомно-промислового комплексу

Державний концерн «Ядерне паливо» Уранове та цирконієве виробництво
Учасники концерну:
ДП* «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Видобуток природного урану і виробництво його оксидного 

концентрату
ДП «Смоли» Виробництво і збут іонообмінних матеріалів та забезпечення 

ними в повному обсязі уранового виробництва України
ДП «Український науково-дослідний та проектно-
розвідувальний інститут промислової технології»

Проектне і наукове супроводження створюваних об'єктів і 
виробництв ядерно-паливного циклу

Інші підприємства, що обслуговують провідні структурні одиниці ядерної енергетики та атомно-промислового 
комплексу

*ДП – державне підприємство
Джерело: складено на основі [7]

 

ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

Інші ланки,  що обслуговують провідні ланки ядерно-енергетичного 
комплексу та здійснюють їх підтримку у сферах: 

- ремонт та обслуговування обладнання; - інжиніринг; - проектування та 
супровід; - будівництво споруд та будівель; - виробництво комплектуючих;  

- поводження з відходами та охорона навколишнього середовища; - підготовка 
та перепідготовка кадрів; - науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

Провідні ланки 
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Рис. 1. Склад ядерно-енергетичного комплексу України 
Джерело: складено автором
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промислового комплексу для підвищення рівня 
обґрунтованості рішень щодо формування умов його 
переорієнтації на інноваційній основі, а також збір та 
первинна обробка інформації для її подальшого вико-
ристання в процесі оцінювання розвитку атомно-про-
мислового комплексу;

– діагностично-орієнтувальний блок – передбачає 
здійснення на основі сформованої інформаційної бази 
за розробленою методикою ідентифікації типу розви-
тку атомно-промислового комплексу України та визна-
чення його рівня, а також розроблення рекомендацій 
щодо формування умов для інноваційно-орієнтованого 
розвитку атомно-промислового комплексу;

Рис. 2. Підхід до забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку  
атомно-промислового комплексу України

Джерело: складено авторами
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– оціночно-процесуальний – передбачає прове-
дення оцінки чинників як підґрунтя для подальшого 
визначення стратегічних детермінант інноваційно-орі-
єнтованого розвитку, з урахуванням яких мають роз-
роблятися заходи щодо формування умов для іннова-
ційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового 
комплексу, а також прогнозування очікуваних резуль-
татів та впровадження розроблених заходів, що має 
супроводжуватися постійним контролем на основі спів-
ставлення отриманих результатів з прогнозованими.

Слід зазначити, що кожен із перерахованих блоків 
представлений низкою етапів. Так, методико-інформа-
ційний блок включає:
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– вибір критерію ідентифікації типу розвитку 
атомно-промислового комплексу та показника, що 
йому відповідає;

– побудову системи показників для визначення 
рівня розвитку атомно-промислового комплексу;

– вибір методів оцінки розвитку атомно-промисло-
вого комплексу для ідентифікації його типу та визна-
чення рівня;

– формування інформаційної бази для оцінки роз-
витку атомно-промислового комплексу з метою іденти-
фікації його типу та визначення рівня.

Діагностично-орієнтувальний блок включає такі 
етапи:

– розрахунок показників для ідентифікації типу 
розвитку атомно-промислового розвитку та визна-
чення його рівня;

– встановлення відповідності розвитку атомно-
промислового комплексу певному типу;

– визначення спрямованості заходів щодо форму-
вання умов для забезпечення інноваційно-орієнтова-
ного розвитку атомно-промислового комплексу відпо-
відно до типу розвитку (так, факторно-орієнтованому 
типу розвитку відповідають формуючі заходи, інвес-
тиційно-орієнтованому – прискорюючі, а інноваційно-
орієнтованому типу – підтримуючі заходи).

Щодо оціночно-діагностичного блоку, то він має 
включати:

– оцінку чинників, що впливають на розвиток 
атомно-промислового комплексу;

– виявлення стратегічних детермінант іннова-
ційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового 
комплексу;

– розроблення заходів щодо забезпечення іннова-
ційно-орієнтованого розвитку з урахуванням визначе-
них детермінант;

– прогнозування результатів упровадження розро-
блених заходів;

– упровадження заходів та контроль над його 
результатами.

Висновки. Таким чином, обґрунтовано необхід-
ність забезпечення інноваційно-орієнтованого роз-
витку атомно-промислового комплексу України. Для 
цього розроблено підхід до забезпечення іннова-
ційно-орієнтованого розвитку атомно-промислового 
комплексу України, що передбачає виявлення страте-
гічних детермінант та розроблення на їх основі від-
повідних заходів. Застосування цього підходу дасть 
змогу сформувати умови, що сприятимуть іннова-
ційно-орієнтованому розвитку атомно-промислового 
комплексу України.
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